Јавно предузеће "СРБИЈАШУМЕ" - Београд
Шумско газдинство „БЕОГРАД“ - Београд
Адреса: 11 000 Београд, Кнеза Милоша 55
Тел: 011/36-11-083
Факс: 011-36-11-887
web: www.srbijasume.rs
Број: 410/2019-3
Датум: 23.09.2019.г.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Назив наручиоца: ЈП ''Србијашуме'' , ШГ "Београд“ - Београд
Адреса наручиоца: Кнеза Милоша 55, 11000 Београд
Интернет страница наручиоца: www.srbijasume.rs
Врста наручиоца: Државно јавно предузеће
Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак
Врста предмета набавке: Добра
Опис предмета набавке:
Алат и материјал за радионице за ШГ „Београд“ - Београд.
Назив и ознака из општег речника набавке:
Грађевинске конструкције и материјали; помоћни производи у грађевинарству (изузев
електричних апарата) – 44000000.
Број партија:
Предмет набавке је обликован у 2 (две) партије.
Критеријум и елементи критеријума за доделу уговора:
Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.
Начин преузимања конкурсне документације:
Конкурсна документација се може преузети:
- лично у просторијама ЈП "Србијашуме", ШГ "Београд", Београд, Кнеза Милоша 55
- са Портала јавних набавки (www.portal.ujn.gov.rs ) и
- на интернет страници наручиоца www.srbijasume.rs

Адресa и интернет адресa државног органа или организације, односно органа или
службе територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено
добити исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити
при запошљавању, условима рада и сл.:
Пореска управа, Саве Машковића 3 - 5, 11000 Београд
- www.poreskauprava.gov.rs
Агенција за заштиту животне средине, Руже Јовановића 27а, 11160 Београд
- www.sepa.gov.rs
Нациoнална служба за запoшљавањe, Краља Mилутина 8, 11000 Бeoград
- www.nsz.gov.rs
Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Немањина 22 - 26, 11000
Beograd
- www.minrzs.gov.rs/uprava-za-bezbednost-na-radu
Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:
Рок за подношење понуда је 30 (тридесет) дана од дана објављивања позива за подношење
понуда на Порталу јавних набавки. Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на
протокол наручиоца најкасније последњег дана истека наведеног рока до 09:45 часова,
односно 24.10.2019. године до 09:45 часова.
Понуде се подносе непосредно (лично) или путем поште, на адресу наручиоца: ЈП
„Србијашуме“, ШГ "Београд“, Кнеза Милоша 55, 11 000 Београд, с тим што ће понуђач на
коверти назначити следеће „ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА – АЛАТ И МАТЕРИЈАЛ
ЗА РАДИОНИЦЕ ЗА ШГ „БЕОГРАД“ - БЕОГРАД - ЈН БРОЈ 410/2019 - ПАРТИЈА БРОЈ
..................... – НЕ ОТВАРАТИ“.
Понуђач подноси понуду у затвореној коверти и на полеђини коверте наводи: назив, адресу,
телефон понуђача и особу за контакт.
Место, време и начин отварања понуда:
Отварање понуда ће се обавити јавно, истог дана по истеку рока за подношење понуда у
10:00 часова, односно 24.10.2019. године у 10:00 часова у присуству понуђача, у
просторијама ЈП „Србијашуме“, ШГ "Београд“, Кнеза Милоша 55, Београд.
Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања
понуда:
Представници понуђача који учествују у поступку отварања понуда обавезни су да поднесу
овлашћење за учешће у поступку отварања понуда, оверено и потписано од стране
законског заступника понуђача.
Рок за доношење одлуке:
Одлука о додели уговора биће донета у року од 25 дана од дана отварања понуда.
Лице за контакт:
Дарко Дамјановић; е-mail адреса: darko.damjanovic@srbijasume-sgbgd.co.rs
Адела Митровић; е-mail адреса: adela.mitrovic@srbijasume-sgbgd.co.rs
Остале информације:
-

